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Vertrouwelijk
Aan het college van Burgemeesters en wethouders van de
Gemeente Hillegom

Postbus 23
2180 AA Hillegom

Amsterdam, 27 oktober 2015

Geacht College,

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2015 van
Gemeente Hillegom hebben wij de administratieve organisatie en
de daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing
beoordeeld.

De opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersings-
maatregelen van de belangrijkste bedrijfsprocessen in uw
gemeente zijn kritisch beoordeeld en getoetst, zodat we een
oordeel kunnen geven over de betrouwbaarheid van de interne
informatievoorziening en de jaarrekening.

Onze bevindingen zijn gebaseerd op de normale werkzaamheden in
het kader van de controle van de jaarrekening. Wij wijzen u er dan
ook op, dat deze brief niet alle eventuele onvolkomenheden in uw
onderneming weergeeft, die bij een uitgebreid en hierop specifiek
gericht onderzoek naar voren zouden kunnen komen.

Wij hebben tevens de administratieve organisatie en de daarin
opgenomen maatregelen van interne beheersing met betrekking tot
de geautomatiseerde gegevensverwerking beoordeeld. De
geautomatiseerde gegevensverwerking is echter uitsluitend
geanalyseerd voor zover deze van belang is voor de
jaarrekeningcontrole. De accountantscontrole van de jaarrekening
is gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking en behoeft daardoor niet te
leiden tot bevindingen die bij een speciaal daarop gericht
onderzoek naar voren zouden kunnen komen.

Zoals u zult begrijpen, is de managementletter van nature kritisch.
Wij rapporteren immers voornamelijk over de eventuele leemtes of
mogelijkheden ter verbetering van de interne beheersing van de
financiële en administratieve processen.

Op uw verzoek geven wij in deze managementletter aan op welke
wijze verbeteringen van de administratieve organisatie en de
daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing kunnen
worden gerealiseerd.

Wij zijn graag bereid u te ondersteunen in het uitwerken van
beheersingsmaatregelen. De aanbevelingen en oplossingsrichtingen
zoals beschreven in deze managementletter bieden u handvatten
voor deze uitwerking.

Deze managementletter is door ons opgesteld voor uw informatie
en mag niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming geheel of
gedeeltelijk aan derden ter beschikking worden gesteld.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Baker Tilly Berk N.V.

Ondertekening alleen in definitieve versie

drs. E.C.J. Moens RA
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1. Managementsamenvatting

Op dit moment hebben wij met betrekking tot het eerste deel van het jaar onze interim-
controlewerkzaamheden afgerond. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden heeft betrekking op het
beoordelen van de de opzet van de administratieve organisatie en het toetsen van het bestaan en de werking
van maatregelen van interne beheersing. Daarnaast hebben wij een review uitgevoerd om de intern
uitgevoerde verbijzonderde interne controle werkzaamheden over de periode tot en met september 2015.

In aanloop naar de ambtelijke samenwerking met de gemeenten Teylingen en Lisse (gezamenlijk aangeduid als
HLT Samen) worden keuzes gemaakt welke projecten als individuele gemeente of als HLT Samen worden
opgepakt. In onze bevindingen met betrekking tot de interne beheersing hebben wij constateringen
opgenomen die reeds in eerdere jaren ook reeds aanwezig waren. Door de aanstaande ambtelijke
samenwerking met Lisse en Teylingen is het belang van het beperken van risico’s middels een AO/IB vergroot.
In hoofdstuk vier gaan wij specifiek in op de ontwikkelingen van HLT Samen en de gevolgen voor de interne
beheersing. Daarnaast worden tevens de ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein en
vennootschapsbelasting besproken.

De bevindingen naar aanleiding van de controle 2015 hebben met name betrekking op de processen inkoop en
het contractenregister. Daarnaast hebben wij opvolging gegeven aan de managementletterpunten van het
boekjaar 2014.

De belangrijkste openstaande bevindingen betreffen de volgende:

• Autorisatie in inkoopproces (paragraaf 2.1)
Autorisatie van inkoopproces vindt in veel gevallen door één medewerker plaats. Wij adviseren om bij het
autoriseren van inkoopfacturen functiescheiding aan te brengen tussen akkoord voor prijs en prestatie.

• Logische toegangsbeveiliging (paragraaf 3.3)
De logische toegangsbeveiliging tot de applicatie Decade is zeer beperkt op het gebied van complexiteit.

In de betreffende paragrafen worden deze bevindingen nader toegelicht.
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1. Managementsamenvatting

In onderstaand overzicht hebben wij onze bevindingen ten aanzien van de interne beheersing
van de bedrijfsprocessen uiteengezet. In het vervolg van deze managementletter worden de
bevindingen nader toegelicht.

Overzicht bevindingen

2.1: Inrichting factuurautorisatie

2.2: Verplichtingenadministratie

3.1: Risicomanagement

3.2: Management en organisatie IT-
omgeving

3.3: Logische toegangsbeveiliging

3.4: Change management

3.1

3.2

3.4

3.3

2.1

2.2
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Boekjaar
2015

In het huidige proces van
factuurautorisaties is in een
beperkt aantal gevallen
functiescheiding aangebracht
tussen autorisatie van prijs
en prestatie. Voor de overige
inkopen ligt deze
verantwoordelijkheid volledig
bij de budgethouder.

Doordat daarnaast
onderliggende documentatie
met betrekking tot de
factuurautorisatie na controle
niet meer wordt bewaard, is
het niet meer goed mogelijk
achteraf vast te stellen of de
prestaties zijn geleverd.

In het huidige proces van
factuurautorisaties is in een
beperkt aantal gevallen
functiescheiding aangebracht
tussen autorisatie van prijs
en prestatie. Voor de overige
inkopen ligt deze
verantwoordelijkheid volledig
bij de budgethouder.

Doordat daarnaast
onderliggende documentatie
met betrekking tot de
factuurautorisatie na controle
niet meer wordt bewaard, is
het niet meer goed mogelijk
achteraf vast te stellen of de
prestaties zijn geleverd.

2. Bevindingen 2015
2.1 Inrichting factuurautorisatie

BevindingBevinding

Het risico bestaat dat
facturen onterecht worden
geautoriseerd en betaald.

Het risico bestaat dat
facturen onterecht worden
geautoriseerd en betaald.

RisicoRisico

Wij adviseren om facturen
boven een nader te bepalen
omvang door minimaal twee
functionarissen zichtbaar
inkoopfacturen te laten
autoriseren.

Daarnaast adviseren wij om
(relevante) documenten, die
nodig zijn om te beoordelen
of de prestatie is geleverd, te
bewaren.

Wij adviseren om facturen
boven een nader te bepalen
omvang door minimaal twee
functionarissen zichtbaar
inkoopfacturen te laten
autoriseren.

Daarnaast adviseren wij om
(relevante) documenten, die
nodig zijn om te beoordelen
of de prestatie is geleverd, te
bewaren.

AanbevelingAanbeveling

Door het beperkte aantal
medewerkers in de gemeente
Hillegom is een functie
splitsing in opdrachtgever
(prestatiebeoordelaar) en
budget autorisator vrijwel
niet mogelijk. De
budgethouders hebben hier
een eigen
verantwoordelijkheid in. Bij
projecten wordt door de
budgethouders al minimaal
voor 80% gewerkt met
prestatie-beoordelaars. Bij
de overige reguliere
budgetten wordt getracht
vanaf € 25.000 afspraken te
maken met de
budgethouders.

Voorzover mogelijk zullen wij
de budgethouders hier op
aanspreken en afspraken
met deze maken.

Door het beperkte aantal
medewerkers in de gemeente
Hillegom is een functie
splitsing in opdrachtgever
(prestatiebeoordelaar) en
budget autorisator vrijwel
niet mogelijk. De
budgethouders hebben hier
een eigen
verantwoordelijkheid in. Bij
projecten wordt door de
budgethouders al minimaal
voor 80% gewerkt met
prestatie-beoordelaars. Bij
de overige reguliere
budgetten wordt getracht
vanaf € 25.000 afspraken te
maken met de
budgethouders.

Voorzover mogelijk zullen wij
de budgethouders hier op
aanspreken en afspraken
met deze maken.

Commentaar managementCommentaar management

Status

!
Prioriteit

1
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Boekjaar
2015

Contracten worden
vastgelegd in Decos.

Er is, met uitzondering van
de verplichtingen van de
afdeling openbare ruimte,
geen directe relatie tussen
het contractenregister en de
financiële administratie.

Contracten worden
vastgelegd in Decos.

Er is, met uitzondering van
de verplichtingen van de
afdeling openbare ruimte,
geen directe relatie tussen
het contractenregister en de
financiële administratie.

2. Bevindingen 2015
2.2 Verplichtingenadministratie

BevindingBevinding

Doordat de lopende
financiële verplichtingen
geen onderdeel zijn van het
contractenregister bestaat
het risico dat financiële
verplichtingen niet volledig
inzichtelijk zijn en daardoor
mogelijk niet worden
betrokken in de
budgetbeheersing.

Doordat de lopende
financiële verplichtingen
geen onderdeel zijn van het
contractenregister bestaat
het risico dat financiële
verplichtingen niet volledig
inzichtelijk zijn en daardoor
mogelijk niet worden
betrokken in de
budgetbeheersing.

RisicoRisico

Wij adviseren om het
contractenregister in Decos /
Decade zodanig op te stellen
dat een relatie gelegd tussen
de contracten en de lopende
de financiële verplichtingen.

Wij adviseren om het
contractenregister in Decos /
Decade zodanig op te stellen
dat een relatie gelegd tussen
de contracten en de lopende
de financiële verplichtingen.

AanbevelingAanbeveling

In het kader van de HLT-
samenwerking wordt een
onderzoek gedaan om alle
contracten te onderzoeken.
Een koppeling tussen Decos
(registratiepakket) en
Decade (financieel pakket) is
op dit moment niet mogelijk.

In het kader van de HLT-
samenwerking wordt een
onderzoek gedaan om alle
contracten te onderzoeken.
Een koppeling tussen Decos
(registratiepakket) en
Decade (financieel pakket) is
op dit moment niet mogelijk.

Commentaar managementCommentaar management

Status

!
Prioriteit

2
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Boekjaar
2014

De structuur van risico-
identificatie, -analyse en
beheersing voor verbetering
vatbaar.
Zichtbaarheid van de
getroffen maatregelen en
rapportage zijn hierin
belangrijke aspecten.
Onderdeel hierin is
bijvoorbeeld de aansluiting
tussen risicomanagement en
de werkzaamheden in het
kader van de verbijzonderde
interne
controlewerkzaamheden.

In 2014 is afgesproken dat
het item “Mogelijke risico’s”
zou worden toegevoegd aan
de bestuursrapportage.

Er is vastgesteld dat in de
kwartaalrapportages van
2015 inderdaad het item
“Mogelijke risico’s” is
toegevoegd. Echter, staat dit
nog niet expliciet in de
bestuursrapportage.

De structuur van risico-
identificatie, -analyse en
beheersing voor verbetering
vatbaar.
Zichtbaarheid van de
getroffen maatregelen en
rapportage zijn hierin
belangrijke aspecten.
Onderdeel hierin is
bijvoorbeeld de aansluiting
tussen risicomanagement en
de werkzaamheden in het
kader van de verbijzonderde
interne
controlewerkzaamheden.

In 2014 is afgesproken dat
het item “Mogelijke risico’s”
zou worden toegevoegd aan
de bestuursrapportage.

Er is vastgesteld dat in de
kwartaalrapportages van
2015 inderdaad het item
“Mogelijke risico’s” is
toegevoegd. Echter, staat dit
nog niet expliciet in de
bestuursrapportage.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.1 Risicomanagement

BevindingBevinding

Het risico bestaat dat risico’s
en maatregelen onvoldoende
worden onderkend en
gemitigeerd.

Het risico bestaat dat risico’s
en maatregelen onvoldoende
worden onderkend en
gemitigeerd.

RisicoRisico

Het is aan te bevelen om het
proces van risico-
management verder uit te
werken tussen de
geïdentificeerde risico’s en
genomen maatregelen
zichtbaar wordt. Hierdoor
wordt het in (interne)
rapportages ook mogelijk om
over de beheersing van
risico’s te verantwoorden.

Het is aan te bevelen om het
proces van risico-
management verder uit te
werken tussen de
geïdentificeerde risico’s en
genomen maatregelen
zichtbaar wordt. Hierdoor
wordt het in (interne)
rapportages ook mogelijk om
over de beheersing van
risico’s te verantwoorden.

AanbevelingAanbeveling

In de kwartaalrapportages
aan de gemeenteraad is het
item “Mogelijke risico’s”
opgenomen. In de
bestuursrapportage is dit
verder niet opgenomen
omdat de risico’s niet hebben
geleid tot gevolgen.
In de bestuursrapportage
2016 zullen we het verder
uitwerken.

In de kwartaalrapportages
aan de gemeenteraad is het
item “Mogelijke risico’s”
opgenomen. In de
bestuursrapportage is dit
verder niet opgenomen
omdat de risico’s niet hebben
geleid tot gevolgen.
In de bestuursrapportage
2016 zullen we het verder
uitwerken.

Commentaar managementCommentaar management

Status

-
Prioriteit

2
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Boekjaar
2014

In het kader van de
behersing van de IT-
omgeving zijn de volgende
constateringen gedaan:

- Beleidsstukken over
automatisering en
informatiebeveiliging
betreffen de periode 2011-
2014. Als gevolg van
ontwikkelingen op dit vlak
zijn deze niet meer
actueel;

- Uitbesteding aan Lisse
wordt in beperkte mate
gemonitored (géén
rapportage over niveau
van dienstverlening).

In het kader van de
behersing van de IT-
omgeving zijn de volgende
constateringen gedaan:

- Beleidsstukken over
automatisering en
informatiebeveiliging
betreffen de periode 2011-
2014. Als gevolg van
ontwikkelingen op dit vlak
zijn deze niet meer
actueel;

- Uitbesteding aan Lisse
wordt in beperkte mate
gemonitored (géén
rapportage over niveau
van dienstverlening).

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.2 Management en organisatie IT-omgeving

BevindingBevinding

Doordat de gemeente
Hillegom niet beschikt over
een actueel informatie-
beveiligingsbeleid en-plan
bestaat het risico dat nieuwe
risico’s op het gebied van
informatiebeveiliging niet
onderkend zijn. Hierbij kan
worden gedacht aan risico’s
omtrent gebruik van mobile
devices (telefoons en
tablets), uitbesteedde
diensten, Europese privacy
wetgeving, etc.)

Doordat de uitgangspunten
inzake de beheersing van de
uitbesteedde IT niet volledig
duidelijk zijn en (niet)
volledig zijn geformaliseerd,
bestaat het risico dat de
geleverde diensten door de
gemeente Lisse niet aan de
gewenste eisen voldoen van
de gemeente Hillegom,
waardoor ongewenst
beveiligingsrisico’s worden
gelopen.

Doordat de gemeente
Hillegom niet beschikt over
een actueel informatie-
beveiligingsbeleid en-plan
bestaat het risico dat nieuwe
risico’s op het gebied van
informatiebeveiliging niet
onderkend zijn. Hierbij kan
worden gedacht aan risico’s
omtrent gebruik van mobile
devices (telefoons en
tablets), uitbesteedde
diensten, Europese privacy
wetgeving, etc.)

Doordat de uitgangspunten
inzake de beheersing van de
uitbesteedde IT niet volledig
duidelijk zijn en (niet)
volledig zijn geformaliseerd,
bestaat het risico dat de
geleverde diensten door de
gemeente Lisse niet aan de
gewenste eisen voldoen van
de gemeente Hillegom,
waardoor ongewenst
beveiligingsrisico’s worden
gelopen.

RisicoRisico

Wij adviseren dat de
gemeente Hillegom een
informatiebeveiligingsbeleid
en -plan opstelt (bijvoorbeeld
conform het BIG) en
periodiek controleert of het
informatiebeveiligingsbeleid
en -plan voldoet aan de
wensen en de eisen van de
gemeente Hillegom.

In dit plan adviseren wij u
om uitgangspunten te
definiëren en deze af te
stemmen op de gevraagde
dienstverlening aan de
gemeente Lisse en de
geleverde dienstverlening.
Daarnaast bevelen wij aan
om controlemaatregelen te
treffen (zoals rapportages of
specifieke controles vanuit de
VIC) waarmee risico’s op het
gebied van automatisering
worden beheerst.

Wij adviseren dat de
gemeente Hillegom een
informatiebeveiligingsbeleid
en -plan opstelt (bijvoorbeeld
conform het BIG) en
periodiek controleert of het
informatiebeveiligingsbeleid
en -plan voldoet aan de
wensen en de eisen van de
gemeente Hillegom.

In dit plan adviseren wij u
om uitgangspunten te
definiëren en deze af te
stemmen op de gevraagde
dienstverlening aan de
gemeente Lisse en de
geleverde dienstverlening.
Daarnaast bevelen wij aan
om controlemaatregelen te
treffen (zoals rapportages of
specifieke controles vanuit de
VIC) waarmee risico’s op het
gebied van automatisering
worden beheerst.

AanbevelingAanbeveling

Begin 2015 is in
samenwerking met
gemeente Lisse het
Automatiseringsbeleid
opgesteld en zijn de
Richtlijnen ICT beschreven.
Deze sluiten aan op de
richtlijnen vanuit de BIG.

Begin 2015 is in
samenwerking met
gemeente Lisse het
Automatiseringsbeleid
opgesteld en zijn de
Richtlijnen ICT beschreven.
Deze sluiten aan op de
richtlijnen vanuit de BIG.

Commentaar managementCommentaar management

Status

-
Prioriteit

2
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Boekjaar
2014

In het kader van logische
toegangsbeveiliging van het
netwerk en applicaties zijn
de volgende constateringen
gedaan:

- De beheersmaatregelen
rondom de authenticatie
binnen Decade zijn niet
afdoende ingericht. Binnen
Decade (financiële
administratie) wordt geen
wachtwoordbeleid
afgedwongen, waardoor
het mogelijk is om met
één karakter in te loggen.

In het kader van logische
toegangsbeveiliging van het
netwerk en applicaties zijn
de volgende constateringen
gedaan:

- De beheersmaatregelen
rondom de authenticatie
binnen Decade zijn niet
afdoende ingericht. Binnen
Decade (financiële
administratie) wordt geen
wachtwoordbeleid
afgedwongen, waardoor
het mogelijk is om met
één karakter in te loggen.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.3 Logische toegangsbeveiliging

BevindingBevinding

- Het risico bestaat dat de
ingebedde functiescheiding
binnen Decade wordt
doorbroken doordat
wachtwoorden binnen de
organisatie bekend raken.
Hierdoor kunnen
ongeautoriseerde wijzigingen
plaatsvinden in Decade en
kunnen bijvoorbeeld
inkoopfacturen onterecht
worden goedgekeurd.

- Het risico bestaat dat de
ingebedde functiescheiding
binnen Decade wordt
doorbroken doordat
wachtwoorden binnen de
organisatie bekend raken.
Hierdoor kunnen
ongeautoriseerde wijzigingen
plaatsvinden in Decade en
kunnen bijvoorbeeld
inkoopfacturen onterecht
worden goedgekeurd.

RisicoRisico

Met betrekking tot de
toegang tot Decade bevelen
wij aan om een passend
wachtwoordbeleid af te
dwingen binnen Decade.

Met betrekking tot de
toegang tot Decade bevelen
wij aan om een passend
wachtwoordbeleid af te
dwingen binnen Decade.

AanbevelingAanbeveling

Decade, bij de invoering van
versie 4.0 in november 2015
zal het wachtwoordbeleid van
Decade worden gekoppeld
aan het windows-wachtwoord
(single sign-on).

Decade, bij de invoering van
versie 4.0 in november 2015
zal het wachtwoordbeleid van
Decade worden gekoppeld
aan het windows-wachtwoord
(single sign-on).

Commentaar managementCommentaar management

Status

-
Prioriteit

2
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Boekjaar
2014

Het beheren van wijzigingen
in een applicatie kan invloed
hebben op de beheersings-
structuur rondom applicaties.
Wijzigingen aan de applicatie
Decade worden doorgevoerd
in de productieomgeving na
uitvoering van
testwerkzaamheden door de
functioneel beheerder. De
uitgevoerde
testwerkzaamheden zijn niet
zichtbaar vastgelegd.

Het beheren van wijzigingen
in een applicatie kan invloed
hebben op de beheersings-
structuur rondom applicaties.
Wijzigingen aan de applicatie
Decade worden doorgevoerd
in de productieomgeving na
uitvoering van
testwerkzaamheden door de
functioneel beheerder. De
uitgevoerde
testwerkzaamheden zijn niet
zichtbaar vastgelegd.

3. Follow-up eerdere bevindingen
3.4 Change management

BevindingBevinding

Het risico bestaat dat de
werking van het systeem
door wijzigingen in Decade
ongewenst wordt beïnvloed
en dat bestaande maatwerk
rapportages niet meer
betrouwbaar zijn.

Het risico bestaat dat de
werking van het systeem
door wijzigingen in Decade
ongewenst wordt beïnvloed
en dat bestaande maatwerk
rapportages niet meer
betrouwbaar zijn.

RisicoRisico

Wij bevelen aan om
wijzigingen op een
gecontroleerde manier door
te voeren en de uitgevoerde
stappen, alsmede de
testwerkzaamheden vast te
leggen.

Wij bevelen aan om
wijzigingen op een
gecontroleerde manier door
te voeren en de uitgevoerde
stappen, alsmede de
testwerkzaamheden vast te
leggen.

AanbevelingAanbeveling

Er is meer aandacht
gekomen voor het testen van
applicaties, ook van
bijvoorbeeld Decade 4.0. Het
testen richt zich met name
op het volledig en juist
inrichten van wijzigingen en
nieuwe functionaliteit.

Er is meer aandacht
gekomen voor het testen van
applicaties, ook van
bijvoorbeeld Decade 4.0. Het
testen richt zich met name
op het volledig en juist
inrichten van wijzigingen en
nieuwe functionaliteit.

Commentaar managementCommentaar management

Status

-
Prioriteit

4
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4. Verbijzonderde interne controle (VIC)

Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden maken wij, waar mogelijk, gebruik van de VIC-afdeling van
de gemeente Hillegom. In het kader van de verbetering van de VIC-werkzaamheden besteden wij hier specifiek
aandacht aan.

Samenwerking met VIC-afdeling

De samenwerking met de VIC-afdeling is goed verlopen. De uitgevoerde werkzaamheden geven een goed
inzicht in opzet, bestaan en werking van de belangrijkste processen binnen de gemeente. De door de VIC-
afdeling uitgevoerde werkzaamheden worden met voldoende diepgang uitgevoerd.

Verbeteringen VIC-afdeling

Bij de uitvoering van haar controlewerkzaamheden maakt de VIC-afdeling gebruik van gestandaardiseerde
werkprogramma’s om de werking van de belangrijkste beheersingsmaatregelen binnen de gemeente vast te
stellen. In het plan van aanpak is een (financiële) grens van € 50.000 opgenomen waarboven processen
worden onderworpen aan verbijzonderde interne controlewerkzaamheden. Er zijn in het plan van aanpak, naast
deze financiële grens, geen andere criteria, zoals bijvoorbeeld politieke gevoeligheid, informatiebeveiliging,
foutgevoeligheid, complexiteit proces of juridische aspecten opgenomen. Het is daardoor voor de gemeente, na
afronding van de VIC-werkzaamheden, slechts in beperkte mate mogelijk om conclusies te trekken over de
beheersing van de belangrijkste risico’s.

Wij adviseren om u planvorming voor de werkzaamheden vanuit (operationele) risico’s te benaderen. Hierdoor
kan de meeste aandacht worden besteed aan de meest risicovolle gebieden. Door werkzaamheden te koppelen
aan de belangrijkste (operationele) risico’s en werking van de belangrijkste interne beheersingsmaatregelen is
het mogelijk om conclusies over deze risico’s wel te trekken.

Op basis van de controlestandaarden van accountants (NV COS 610) kan alleen volledig op de interne controle
afdeling van de gemeente worden gesteund als aan belangrijke voorwaarden op het gebied van deskundigheid,
kwaliteitsbeheersing en objectiviteit wordt voldaan. De huidige inrichting van de interne controlefunctie bij de
gemeente Hillegom voldoet hier niet volledig aan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van
een zogenaamde derdelijns controle. In het kader van de accountscontrole kan daardoor niet volledig worden
gesteund worden op de VIC-afdeling. De rol van de VIC-afdeling, in het kader van accountantscontrole, ligt
hierdoor vooral in de voorbereiding en aanlevering van documentatie. Om deze reden zijn wij vanaf dit
boekjaar ook betrokken bij het selecteren van de deelwaarnemingen voor de VIC.
Wij adviseren om de inrichting van de interne controle functie bij de inrichting van HLT Samen te betrekken.
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5. Aandachtspunten

In overleg met de gemeenteraad hebben wij een drietal aanvullende aandachtspunten voor de controle 2015
gedefinieerd. Deze aandachtspunten bestaan uit vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven, de
decentralisatie van rijkstaken en de ambtelijke samenwerking HLT. In onze werkzaamheden hebben wij de
opzet van procedures omtrent deze aandachtspunten beoordeeld.

5.1 HLT Samen

Op 1 oktober is het plan van aanpak voor de ambtelijke samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Hillegom in
HLT Samen gepresenteerd. De uitwerking van dit plan, waaronder de samenstelling van werkgroepen, is
inmiddels afgerond. In het kader van de beoordeling van de AO/IB constateren wij dat projecten ter
verbetering voorlopig worden uitgesteld en worden meegenomen in relatie tot de ambtelijke fusie.

Als gevolg van de samenwerking zal in de gemeenschappelijke regeling een hogere mate van specialisatie
ontstaan. Afdelingen worden groter, waardoor het belang van duidelijke taken, verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en interne controle zal toenemen. De huidige opzet van de AO/IB, waarin veel
verantwoordelijkheden en daarmee vrijheden in de organisatie bestaan en functiescheiding in praktische zin
niet altijd mogelijk is, kan hiermee aangepast worden. De toegenomen menskracht geeft hier ook de
mogelijkheden toe.
Wij adviseren om de toegenomen mogelijkheden op het invoeren/verbeteren van functiescheidingen onderdeel
te maken van het ambtelijke samenwerkingstraject.

Naast het inrichten van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de nieuwe organisatie zien wij in de
praktijk dat, naast de individuele kwaliteit, de meeste efficiencyvoordelen behaald kunnen worden door het
standaardiseren van verordeningen, werkprocessen, procedures, inkoopcontracten, rapportages etc. Dit uit zich
bijvoorbeeld in vergelijkbare werkprocessen, gezamenlijke verzekeringsportefeuilles, gezamenlijke
automatisering, gezamenlijke aanbesteding (zie ook paragraaf 5.2) en dezelfde subsidievoorwaarden. Deze
standaardisatie vraagt ook een aanpassingsvermogen van de gemeenteraden en colleges.

Wij adviseren om relevante verbeteringen, zoals het standaardiseren in een vroeg stadium te betrekken in de
planvorming en te bespreken met de gemeenteraden, zodat voordelen op dit vlak snel gerealiseerd kunnen
worden.

13



5. Aandachtspunten

5.2 Decentralisatie Sociaal domein

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente Hillegom voor haar inwoners verantwoordelijk voor de
Jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 en de Participatiewet. De beheersing van de
processen van deze nieuwe taken moet gezien worden in de context van de landelijke problematiek,
onduidelijkheden en opstartproblemen die met deze grootschalige transities samenhangen. Uiteraard heeft de
gemeente Hillegom hier ook mee te kampen. De uitvoering van deze taken is in belangrijke mate uitbesteed
aan de ISD Bollenstreek en de Tijdelijke Werkorganisatie Holland Rijnland (TWO).

Landelijke problematiek

De hervorming van de langdurige zorg naar gemeenten betekent voor de betrokken sectoren een enorme
transitie. Inspanningen waren gericht op continuïteit van zorg en voorlopig oplossen van eventuele knelpunten
via bevoorschotting. In de afgelopen maanden bleek de praktijk helaas weerbarstig.

Op 21 september augustus jl. heeft de beroepsorganisatie van accountants (NBA) een brief opgesteld en
gericht aan alle Nederlandse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om een verantwoordings- en
controlescan uit te voeren om leemtes in de beheersing rondom het sociaal domein te identificeren.

In een eerder stadium is vanuit NBA en VNG reeds aandacht gevraagd voor de verantwoording van
zorgaanbieders aan gemeenten en de controle hierop. Inmiddels zijn diverse organen en betrokken partijen
volop met elkaar in discussie over de knelpunten die samenhangen met de verantwoording van
(zorg)prestaties, de rechtmatigheid van deze zorg, de controle van gemeenten op de contracten van
zorginstelling en de diepgang van de controle door de externe accountant.

Knelpunten betreffen onder meer:

• Hoe is het aspect “rechtmatigheid” geborgd in de contracten, administratieve organisatie en interne controle
en de verantwoording van zorginstellingen aan gemeenten?;

• Hoe kan de feitelijke levering van de zorg / prestaties worden vastgesteld?;

• Wat kunnen gemeenten eisen van zorginstellingen ten aanzien van verantwoordingsinformatie?

• Welke risico’s lopen gemeenten als wel het budget is uitgeput, maar de prestaties niet of niet meer geleverd
kunnen worden.

In de komende maanden zullen nog veel (landelijke) onduidelijkheden moeten worden opgelost, maar dat
neemt niet weg dat veel zaken al wel doorontwikkeld, geïmplementeerd en geregeld kunnen worden. Dit geldt
ook voor het aanpassen van de planning- en controlcyclus op de specifieke processen binnen het sociaal
domein.
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5. Aandachtspunten

5.2 Decentralisatie Sociaal domein (vervolg)

Alle gemeenten hebben contracten afgesloten met zorgaanbieders. Hiervoor zijn kaders en beleid opgesteld,
maar is in veel gevallen nog geen invulling gegeven aan de Planning & Control- cyclus, de uitwisseling van data
via systemen (indicatie versus budgetten versus geregistreerde facturen en geleverde zorg) en de
managementinformatie. Veel gemeenten en gemeenschappelijke regelingen werken op dit moment de
inkoopcontracten uit in controleprotocollen, op basis waarvan de zorginstellingen zich kunnen verantwoorden
en accountants de controle kunnen verrichten. Hierbij is het nog niet duidelijk of zorginstellingen aan de eisen
ten aanzien van de verantwoording en de vele verschillende contracten en voorwaarden van gemeenten
kunnen voldoen. Dit zorgt voor onzekerheid bij gemeenten over de geleverde zorg en uitputting van de
budgetten.

Financiële beheersing in Hillegom

De beheersing in Hillegom ligt voor een belangrijk deel bij ISD Bollenstreek en de Tijdelijke Werkorganisatie
Holland Rijnland (hierna Tijdelijke Werkorganisatie).

Op 8 oktober jl. hebben wij een bijeenkomst van de Tijdelijke Werkorganisatie bijgewoond. Hieruit blijkt dat er
nog veel onzekerheden zijn over de getrouwe en rechtmatige besteding van gelden in de jeugdzorg. Om tijdige
verantwoording van de lasten in de jeugdzorg voor 2015 te realiseren is het van groot belang dat de Tijdelijke
Werkorganisatie in contact treed met de zorginstellingen om inzicht te krijgen in de manier hoe zij de
rechtmatigheid en getrouwheid van deze lasten waarborgen. Het is daarnaast weer aan de gemeente Hillegom
om te zorgen dat de Tijdelijke Werkorganisatie dit inzicht verkrijgt.

Als wij de financiële beheersing van de gemeente beschouwen blijkt het volgende:

• De kaders en het beleid zijn geformaliseerd in kadernota’s en verordeningen;

• Voor de processen binnen het sociaal domein zijn beperkt procesbeschrijvingen opgesteld. Er is binnen de
gemeente beperkt inzicht in de interne beheersingsmaatregelen van de uitvoeringsorganisaties;

• Sturing op budgetten vindt nagenoeg volledig plaats op basis van rapportages van ISD Bollenstreek en
Holland Rijnland;

• De uitvoeringsorganisaties werkten ten tijde van onze controle aan een controleprotocol.

Op basis hiervan constateren wij dat de interne beheersing rondom het sociaal domein, zowel bij de gemeente,
als bij de uitvoeringsorganisatie, nog verbeterd moet worden om in het kader van de jaarrekening 2015 van de
gemeente inzicht te krijgen in de getrouwheid en rechtmatigheid van de uitgaven in het sociaal domein. Wij
adviseren om een verantwoordings- en controlescan op te stellen en in overleg te treden met de
serviceorganisaties om het inzicht op de beheersing van de activiteiten te verbeteren. 15



5. Aandachtspunten

5.3 Vennootschapsbelasting

Belastbare activiteiten

Vanaf 1 januari 2016 geldt een partiële belastingplicht voor gemeenten. In het kader van de voorbereiding op
deze belastingplicht moet de gemeente de belastbare activiteiten in kaart brengen. In 2015 is, met behulp van
een externe fiscaal adviseur, een inventarisatie opgesteld van de belaste activiteiten van de gemeente. Hieruit
blijkt dat de vennootschapsbelasting vooral betrekking heeft op de grondexploitatie. In de begroting 2016 van
de gemeente is dit ook als zodanig verwerkt.

Landelijk vindt overleg plaats tussen de Belastingdienst, de VNG en de VVG over de invulling van de
belastingplicht bij gemeenten met betrekking tot het aspect grondexploitatie. Het is daardoor voor de
gemeente nog niet mogelijk om een goede inschatting te maken over de te verwachte fiscale gevolgen van de
invoering van de vennootschapsbelasting. Op 16 november 2015 is de praktijkhandreiking
“Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf” uitgebracht. Hierin staat nader beschreven hoe de
fiscale verantwoording van grondbedrijven uitgewerkt moet worden. Door de recente publicatie van de
praktijkhandreiking en (eventuele) impact hiervan voor de gemeente Hillegom is het voor de gemeente nog
niet mogelijk om een volledige inschatting te maken over de te verwachte fiscale gevolgen van de invoering
van de vennootschapsbelasting.

Wij adviseren om aan de hand van de praktijkhandreiking de fiscale positie nader uit te werken om de
(eventuele) fiscale consequenties in kaart te brengen.

Verslaggeving

De last die voortvloeit uit de (eventuele) vennootschapsbelastingplicht krijgt vanaf 2016 een plaats in de
begroting en programmarekening als onderdeel van een algemeen programma. De VPB-last wordt daarmee
onderdeel van het saldo van baten en lasten vanaf 2016. Het opnemen van een belastinglatentie voor
verschillen tussen de fiscale en balans op basis van BBV is niet toegestaan.
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6. Landelijke actualiteiten

In deze paragraaf nemen wij actuele ontwikkelingen op die een rol spelen binnen uw sector.

Bij onze controle hebben wij onderstaande punten niet in alle gevallen specifiek beoordeeld of toegepast op uw
organisatie. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om met u van gedachten te wisselen over de gevolgen en
beantwoording van mogelijke vraagstukken voor uw organisatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Vernieuwing BBV
• Aanbestedingswetgeving
• Voorgenomen wijziging BBV Grondexploitatie
• Meldplicht datalekken
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6. Landelijke actualiteiten

6.1 Vernieuwing BBV

In 2014 heeft een door de VNG ingestelde adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG,
het ministerie van BZK en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies, onder leiding van Staf Depla,
wethouder van Eindhoven, een rapport uitgebracht over de vernieuwing van het BBV. De adviezen hebben
betrekking op een breed spectrum van onderwerpen met als rode draad het versterken van de horizontale
sturing en verantwoording door de raad.

Op 10 september 2015 is het concept wijzigingsbesluit van het BBV ter consultatie gepubliceerd. De bedoeling
van de consultatie is duidelijkheid te verkrijgen dat de wijzigingen helder zijn, bijdragen aan de te verwachten
effecten en de beoordeling van de financiële gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies en
gemeenten vereenvoudigen.

Wijzigingen

De voorgenomen wijzigingen gaan in op de volgende onderwerpen:

• Uitvoeringsinformatie

• Beleidsindicatoren

• Kengetallen financiële positie

• Verbonden partijen

• Inzicht in overhead en kosten

• Het stelsel van baten en lasten

Uitvoeringsinformatie

Gemeenten moeten gegevens volgens de uniforme taakvelden en nieuwe categorieën met ingang van de
begroting 2017 al aan het CBS aanleveren, met als advies om tegelijk de taakvelden in de gemeentelijke
administratie te integreren. Gemeenten die er niet in slagen om de gegevens in 2017 in te voeren moeten de
taakvelden voor de begroting 2018 in de gemeentelijke administratie opnemen.
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6. Landelijke actualiteiten

6.1 Vernieuwing BBV (vervolg)

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden, wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van
beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. Zij kunnen er zelf voor kiezen
om daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan toe te voegen. De indicatoren worden
opgenomen in de beleidsbegroting bij de programma’s en zijn relevant voor een nadere onderbouwing van het
beleid.

Kengetallen financiële positie

Vanaf de begroting 2016 en jaarrekening 2015 moeten in de paragraaf weerstandsvermogen kengetallen
opgenomen worden. Deze verplichte kengetallen bestaan uit de Netto Schuldquote, Solvabiliteitsrisico,
Grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit. Zoals eerder aangeven in het stuk
over de vernieuwing van de BBV is dit een aanzet tot het in toenemende mate vergelijkbaar (maken) van
gemeenten. De ontwikkelingen van kengetallen en het inzicht in een set van kengetallen zal tot een verhoogde
vergelijkbaarheid leiden. Echter om een goede beoordeling mogelijk te maken zal ook achtergrondinformatie
benodigd zijn.

Verbonden partijen

Ter wille van het inzicht wordt de voorgeschreven lijst van verbonden partijen opgesplitst in

1. gemeenschappelijke regelingen,

2. stichtingen/verenigingen en

3. coöperaties/vennootschappen.

Omdat niet in alle gevallen duidelijk is of al dan niet sprake is van verbonden partijen, is het van belang dat
gemeenten in hun beleidsdocumenten een toelichting geven op het begrip verbonden partij. Daarbij hebben ze
de vrijheid om dit niet jaarlijks in begroting en jaarrekening te vermelden, maar in de vierjaarlijks te
verschijnen nota Verbonden Partijen.

Om te voorkomen dat dezelfde informatie in de verschillende beleidsstukken rond begroting en verantwoording
moet worden opgenomen, worden de voorschriften met betrekking tot de paragraaf verbonden partijen in het
nieuwe BBV vereenvoudigd. De betekenis van deze paragraaf is mede afhankelijk van de vraag of er een nota
Verbonden Partijen aanwezig is, waarin een kaderstellend overzicht is opgenomen. De paragraaf verbonden
partijen kan zich dan beperken tot het geven van een totaalbeeld van participaties in verbonden partijen en de
financiële aspecten ervan.
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6. Landelijke actualiteiten

Inzicht in overhead en kosten

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer
onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld.
Hiermee vervalt de noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige kostentoerekening aan alle
gemeentelijke taken en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente.
Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie; de raad kan beter sturen op de
bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking
worden gemaakt met andere gemeenten.

Het stelsel van baten en lasten

De wijzigingen in het nieuwe BBV richten zich op de systematiek van afschrijvingen en de sturing van het EMU-
saldo op kasbasis. Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten, wordt in het nieuwe BBV de
systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een
maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de
verwachte levensduur te worden afgeschreven.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een
geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo in een
begrotingsparagraaf.

Het EMU-saldo moet op grond van nieuwe BBV worden opgenomen in een begrotingsparagraaf, in de
meerjarenraming en in een paragraaf in het jaarverslag. Dit zorgt ervoor dat er meer (verplichte) aandacht is
voor het EMU-saldo in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing. De raad kan meer grip uitoefenen op
het EMU-saldo, onder meer omdat de relatie met de referentiewaarden beter kan worden gelegd.

.
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6. Landelijke actualiteiten

6.2 Aanbestedingsrichtlijnen

In 2016 veranderen de aanbestedingsrichtlijnen. De planning is dat het wetsvoorstel eind oktober 2015 wordt
ingediend in de Tweede Kamer, waarna behandeling door de Eerste Kamer volgt. Naar verwachting zal de
gewijzigde Aanbestedingswet in april 2016 in werking treden.

De meest in het oog springende wijzigingen in het conceptwetsvoorstel zijn:

• Een aparte dienstenregeling; in de huidige regelgeving wordt nog onderscheid gemaakt in procedures
voor het aanbesteden van diensten (de zogenaamde 2A- en 2B-diensten), in de regelgeving wordt een
aparte regeling opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om juridische-, gevangenis- of maatschappelijke
diensten, gezondheidszorg, hotel- en restaurantdiensten, onderzoeks- en veiligheidsdiensten;

• EMVI (Economisch meest voordelige inschrijving) gaat als enig gunningscriterium; prijs als criterium is
een onderdeel van de economisch meest voordelige inschrijving;

• Procedure van het innovatiepartnerschap; deze procedure biedt ruimte om de meer strategische
beleidsdoelstellingen een rol te laten spelen. Denk hierbij aan MVO, duurzaamheid en sociale criteria. Er is
meer ruimte voor marktconsultatie en het denken vanuit levenscyclus.

In het kader van de ambtelijke samenwerking tot HLT Samen kunnen lopende inkoopcontracten van de
individuele gemeenten zorgen voor een overschrijding van de aanbestedingsgrenzen. Wij adviseren om op
‘HLT-niveau’ een scan te maken om overlap in leveranciers in kaart te brengen, zodat nieuwe aanbestedingen
tijdig opgestart kunnen worden

6.3 Voorgenomen wijziging BBV grondexploitatie

Net voor de zomer is er door het BBV een voornemen tot wijziging van de verslaggevingsregels inzake
grondexploitatie opgenomen. Deze wijzigingen moeten al per 1 januari 2016 (en daarmee de begroting 2016)
in gaan. In de wijziging lezen wij terug dat is geprobeerd aansluiting te maken met fiscale berekeningen en de
vennootschapsbelasting. De signalen die wij hierover ontvangen uit de lopende discussie over de
openingsbalans voor de VPB is dat verschillen in waardering mogelijk zullen blijven bestaan.

De belangrijkste voorgenomen wijzigingen in de BBV hebben betrekking op de toerekening van rente en
kosten. De toerekening van rente aan Bouwgronden in Exploitatie is nog beperkt mogelijk. Hierbij wordt
(middels vier verschillende methoden) aansluiting gezocht naar de werkelijk betaalde rente. NIEGG wordt
vervangen door de categorie Strategische gronden onder de materiële vaste activa. Activering van rente en
kosten op NIEGG wordt niet meer toegestaan. Andere wijzigingen zijn de disconteringsvoet, deze moet
aansluiten met de toegerekende rente, de richttermijn voor grondexploitaties van 10 jaar en de toerekening
van kosten die moet aansluiten op de Wet ruimtelijke ordening.

21



6. Landelijke actualiteiten

6.4 Nieuwe Wet Meldplicht Datalekken

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven
als overheden) direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij
een (ernstig) datalek hebben. Om datalekken te voorkomen, moeten bedrijven en overheden die
persoonsgegevens gebruiken deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beveiligen.

De verantwoordelijke zal bij een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens, niet alleen een melding moeten doen bij de toezichthouder, het College van bescherming
persoonsgegevens (CBP), maar ook de betrokkene moeten informeren. De meldplicht geldt niet als de
verantwoordelijke organisatie beschermingsmaatregelen heeft genomen waardoor de getroffen
persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor derden.

De meldplicht geldt voor alle verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel in de private
als publieke sector. Als er geen melding wordt gemaakt van een datalek kan dit bestraft worden met een
(potentieel aanzienlijke) bestuurlijke boete van het CBP.

Met het oog op de strikte Europese regelgeving ten aanzien van privacy en de Wet meldplicht datalekken heeft
de gemeente Hillegom inmiddels een Privacy Officer aangesteld. Het compliant maken van de organisatie op
basis van de nieuwe regelgeving vormt een belangrijke focus voor de komende tijd.
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